A MACCABI Vívó és Atlétikai Club alapszabályának 2014. november 30.-i javítása
1./ A 19. pontból kikerül egy rész:
„vagy ha a tag az egyesület határozatait sértő vagy az egyesület céljaival
összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, és ezt az elnökség írásos felszólítása ellenére sem
hagyja abba, majd az ezt követő egyeztetés (amelyen az érintett tag, az elnökség és a
felügyelő bizottság vesz részt) nyomán sem.”
2./ A 28. pont harmadik mondata után bekerül:
„A meghívót legalább 15 nappal a közgyűlés előtt kell kiküldeni.”
3./ A 29. pontba, a tagokhoz bekerül egy betoldás:
„szavazati joggal rendelkező”
4./ A 29. pont végére bekerül egy toldás:
„ha erre az eredeti meghívóban fölhívták a tagok figyelmét.”
5./ A 31. f) pont törlésre kerül.
6./ A 31. pontba bekerül az n) pont:
az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása;
7./ Bekerül az új 32. pont:
„32. A vezető tisztségviselőkre (elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, egyéb
bizottságok létrehozása esetén azok tagjai) vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezések
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.”
8./ A 33. pont elé bekerül:
„Az Elnökség tagjai:
Jusztin Ádám (elnök)
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Knopp András (elnökhelyettes)
Vikor András (tag)”
9./ A 33. pont harmadik mondata után bekerül:
A meghívót legalább 8 nappal az elnökségi ülés előtt kell kiküldeni
10./ A 33. j) és k) pont törlésre kerül.
11./ A 38. pont elé bekerül:
„A Felügyelő Bizottság tagjai:
Lakos András
Mezei Katalin
Szolga Balázs János”
12./ A 38. pont első mondata után bekerül:
A meghívót legalább 8 nappal a felügyelő bizottsági ülés előtt kell kiküldeni
13./ A 38. pont utolsó bekezdésének második mondata után bekerül:
„A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A
felügyelő bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.”
14./ A szöveg végére bekerül egy záradék:
„Alulírott, Jusztin Ádám, mint a MACCABI Vívó és Atlétikai Club elnöke, igazolom,
hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.
………………..
Jusztin Ádám
elnök”
Budapest, 2014. november 30.

Ellenjegyzem:

…………………………………………
Jusztin Ádám
elnök

dr. Nagy Zsigmond ügyvéd
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 27.
Budapest, 2014. november 30.
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ALAPSZABÁLY
- egységes szerkezetben (a 2014. április 24.-i módosítás dőlt betűvel, a 2014. november 30.-i pontosítás
szövegkiemeléssel jelölve)
I.
Az EGYESÜLET
1. neve: MACCABI Vívó és Atlétikai Club
2. székhelye:

1061 Budapest, Paulay Ede utca 1.

3. színe:

kék-fehér

4. zászlaja:

háromszög alakú, hosszában egy kék és egy fehér mezővel, benne
„MACCABI” Világszervezet jelvényével és „MACCABI VAC” felirattal

5. jelvénye:

kör alakú, kék-fehér mezőben a „MACCABI” Világszervezet jelvénye,
alatta a „MACCABI VAC” felirat, közepén magyar nemzeti zászló

6. alapítás éve: 1989
7. pecsétje:

kör alakú, körben a MACCABI Vívó és Atlétikai Club felirattal, közepén a
„MACCABI” Világszervezet jelvényével

8. működési területe: Magyarország
9. felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség
10. nyilvántartója: Fővárosi Törvényszék
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
11.

A MACCABI Vívó és Atlétikai Club a magyarországi zsidó fiatalok önkéntes
testnevelési és sportszerve. Működését a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CLXXV.
törvény, a 2004. évi I. törvény (a Sportról), az egyesület tagjainak közgyűléseken hozott
határozatai, valamint a „MACCABI” Világszervezet (Maccabi World Union) és az
Európai Maccabi Szövetség (European Maccabi Confederation) elvárásai alapján
fejti ki.
a) széleskörű és az anyagi lehetőségekhez mérten színvonalas sportolási,
testedzési, felüdülési lehetőséget biztosít az egyesület tagjai, pártoló tagjai részére;
b) sportversenyeket, mérkőzéseket, túrákat rendez, edzéseket tart, melyekhez
biztosítja a részvételi lehetőségeket, mindezeken keresztül segíti a társadalmi
öntevékenységnek, valamint a közösségi életnek a kibontakozását;
c) létesítményeket, sportszereket, felszereléseket biztosít a sportegyesület szakmai
és pedagógiai tevékenységében résztvevők számára;
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d) kulturális programok, előadások és egyéb közös események szervezésével, lebonyolításával
járul hozzá a magyarországi zsidó fiatalok erkölcsi és kulturális neveléséhez.
e) Az egyesület célja, hogy tagjai részére a versenyzést és a felkészülést a zsidó vallási
hagyományokkal összhangba hozza, ezért arra törekszik, hogy ha a versenyek, felkészülések
időpontját befolyásolni tudja, akkor azok lehetőleg ne essenek szombatra (sabbath) és zsidó
vallási ünnepre, továbbá tagjai részére biztosítani törekszik a kóser étkezést.
f) Az egyesület célja, hogy előmozdítsa a zsidó nemzeti tudat fejlődését és küzdjön az
asszimiláció ellen, előmozdítsa és erősítse Izrael Állam és a diaszpórában élő zsidóság
kapcsolatait, támogassa a cionista jellegű kezdeményezéseket, küzdjön az antiszemitizmus,
a zsidóság hátrányos megkülönböztetése ellen, és védje a zsidóság jogos érdekeit. Az egyesület
elutasítja a rasszizmus minden formáját.
III.
12.
Az egyesület nemzetközi tevékenységet is folytathat. Részt vesz a Maccabi
Világszövetség (Maccabi World Union) és az Európai Maccabi Szövetség (European Maccabi
Confederation) nemzetközi eseményein.
IV.
Az EGYESÜLET TAGSÁGA ÉS PÁRTOLÓ TAGSÁGA
13.

Az egyesületnek, valamint ügyintéző és képviseleti szerveinek tagja lehet minden
magyar, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, ha nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
A tagságot kérő személynek belépési nyilatkozatban kell vállalnia, hogy tevékenyen
részt vesz az egyesület működésében és magára nézve kötelezőnek ismeri el az
egyesület alapszabályában foglaltakat. A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Tagként kiskorú állampolgárok is felvehetők,
részükre az egyesület ifjúsági csoporto(ka)t létesíthet. Kiskorú belépési nyilatkozatát
szüleinek / gondviselőinek is alá kell írni.

14.

Az egyesület működési területén pártoló tagságot (tagokat) szervezhet. Pártoló
tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitűzéseinek
erkölcsi és anyagi támogatását.

15.

Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet akkor, ha az elnökség által jóváhagyott
nyilatkozatban meghatározott időtartamra vállalja az egyesület anyagi támogatását.

16.

Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki korábbi és jelenlegi kiemelkedő
tevékenységével, elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet.

17.

Az egyesületbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes. A tagság, pártoló
tagság, jogi tagság, illetve tiszteletbeli tagság felvétellel keletkezik.

18.

A tagok, pártoló tagok, valamint a jogi és tiszteletbeli tagok felvétele a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik. Az elnökség az egyesület tagjairól, szakosztályairól, pártoló, jogi és
tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rendszerét az egyesület
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19.

„Szervezeti és Működési Szabályzata” tartalmazza. A tagok személyére vonatkozó
adatok nem nyilvánosak.
A tagság megszűnik:
- kilépéssel;
- elhalálozással;
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
- az egyesület megszűnésével.
A tag a tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony írásban, harminc napos határidővel
felmondható az egyesület által, ha a tag a tagdíjat, illetőleg a vállalt anyagi támogatást 6 hónapnál
hosszabb ideig felszólítás ellenére sem fizeti meg. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt, a
felmondást az elnökség küldi ki és vezeti át a tagnyilvántartásban.
V.

A TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A tag a tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, kivéve a jogi személy tagot, aki ezt képviselője útján
teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
20. A tag jogai:
a) részt vehet az egyesület közgyűlésén, az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek,
valamint a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének választásában, a határozatok
meghozatalában;
b) tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén);
c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben,
a bíróságon indítványozhatja az egyesület jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző
határozatának hatálytalanítását;
d) az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a
bizottságok, szakosztályok munkájában; edzéseken és versenyeken
használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket; a sporttevékenységhez
igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét;
e) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben;
f) az egyesület valamely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított
30 napon belül – a Fővárosi Törvényszék előtt megtámadhatja.
21. A pártoló tag jogai:
a) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;
b) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, így pl. a rendezvények
és egyéb (kulturális, sport) események kedvezményes látogatásában;
c) használhatja a sportlétesítményeket, felszereléseket, eszközöket, igényelheti az
egyesület szakemberei által nyújtott segítséget.
22. A jogi személy tagsági jogai:
a) képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésén és ott javaslatokat,
észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;
b) külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtott
kedvezményekben, így pl. a rendezvények és egyéb események kedvezményes
látogatásában;
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c) külön megállapodás alapján használhatja a sportlétesítményeket, eszközöket,
felszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
23. A tiszteletbeli tag jogai:
a) részt vehet az egyesület közgyűlésén;
b) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesület életét, tevékenységét érintő
kérdésekben;
c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben és igényelheti az egyesület
szakembereinek segítségét.
24. A tag kötelességei:
a) az alapszabályban foglaltak, valamint az egyesület vezető szervei (közgyűlés,
elnökség, felügyelő bizottság) által hozott határozatok betartása és pontos
végrehajtása;
b) a tagsági díj fizetése, az egyesület vagyonának, valamint a részére átadott
felszereléseknek, eszközöknek a megóvása;
c) edzéseken, versenyeken, munkahelyén és iskolájában is sportszerű magatartás;
d) versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való
lelkiismeretes, becsületes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés.
e) az egyesület céljainak (II.11. pont) megfelelő viselkedés.
25. A pártoló tag kötelességei:
a) az alapszabályban foglaltak betartása;
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása;
c) sportszerű magatartás;
d) a sportlétesítmények rendjének betartása.
26. A jogi személy tagsági kötelességei:
a) az alapszabályban foglaltak betartása;
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása;
c) a sportlétesítmények rendjének betartása.
27. A tiszteletbeli tag kötelességei:
a) az alapszabályban foglaltak betartása;
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása;
c) a sportlétesítmények rendjének betartása.
VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
A közgyűlés
28.

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A
közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A
közgyűlési meghívó e-mailen vagy más megfelelő (vagyis az elküldést és az átvételt visszaigazoló)
elektronikus módon (pl. Facebook) is elküldhető mindazoknak a tagoknak, akik ilyen
elérhetőségüket megadták az egyesületnek. A meghívót legalább 15 nappal a közgyűlés
előtt kell kiküldeni. A meghívó kötelezően tartalmazza elsőként a levezető elnök, a
jegyzőkönyv-vezető és a szavazatszámláló, egyben a jegyzőkönyvet is hitelesítő két tag
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megválasztására szóló napirendi pontot, majd a megtárgyalni kívánt egyéb napirendi pontokat,
és a figyelmeztetést, hogy esetleges határozatképtelenségnél mikor és hol lesz a megismételt
közgyűlés (továbbá ennek kapcsán a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők
számára tekintet nélkül határozatképes lesz, kivéve ha jogszabály vagy az alapszabály
meghatározott létszámot vagy arányt mindenképpen előír). A meghívó kézbesítésétől vagy
közzétételétől számított nyolc napon belül a tagok és az egyesület szervei az összehívótól a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Ha az összehívó a kiegészítést nem
fogadja el, akkor a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Közgyűlést kell összehívni továbbá a tagok egyharmadának a cél megjelölése
mellett történő kívánságára, vagy ha a felügyelő szerv azt írásban indítványozza.
Kötelező a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület
vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a
tartozásokat az esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. A
közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A közgyűlés az egyesület székhelyén ül össze. A
közgyűlés nem nyilvános: azon a tagokon és az elnökségen ill. a felügyelő bizottságon kívül az
egyesület elnöke által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
29.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett
kérdésekben a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes, ha erre
az eredeti meghívóban fölhívták a tagok figyelmét.

30.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szavazás személyesen történik. A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület megszűnéséhez
pedig a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata. A
közgyűlés megnyitásakor először a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a szavazatszámláló,
egyben a jegyzőkönyvet is hitelesítő két tag megválasztásáról döntenek, majd a többi napirendi
pont következik, minden szavazásnál a szavazatszámláló két tag köteles egyértelműen
megállapítani a leadott szavazatokat (igen – nem – tartózkodik bontásban). A határozatokat
a közgyűlésen a levezető elnök a szavazás eredménye után nyomban kihirdeti, és a közgyűlés
után az egyesület elnöke juttatja el az érintetteknek. A határozatokról Határozatok Könyvét
kell vezetni.

31.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály és a Fegyelmi szabályzat megállapítása (jóváhagyása);
b) az egyesület megalakulásának, felosztásának, szétválásának, valamint más
sportegyesülettel történő egyesülésének kimondása;
c) a három főből álló elnökség, és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak 4
esztendőre szóló megválasztása, esetleges díjazásuk meghatározása;
d) a sportfejlesztési terv jóváhagyása;
e) az éves költségvetés megállapítása, az éves gazdálkodásról szóló jelentés és
beszámoló (ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének)
elfogadása;
f) (törölve)
g) (törölve)
h) az elnökség beszámolójának elfogadása/jóváhagyása
i) a tagfelvétel
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j)

olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, elnökségi
tagjával (vezető tisztségviselőjével), a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt
k) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
l) amennyiben az egyesület könyvvizsgálót vesz igénybe, a választott könyvvizsgáló
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
m) a végelszámoló kijelölése
n) az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása;
32. A vezető tisztségviselőkre (elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, egyéb
bizottságok létrehozása esetén azok tagjai) vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezések
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az elnökség
Az Elnökség tagjai:
Jusztin Ádám (elnök)
Knopp András (elnökhelyettes)
Vikor András (tag)
33. Az elnökségnek három tagja van. Az elnökség a saját tagjai közül választja az elnököt és az
elnökhelyettest, akik automatikusan tagjai az elnökségnek. Az elnökségi ülésre a meghívó e-mailen vagy
más megfelelő (vagyis az elküldést és az átvételt visszaigazoló) elektronikus módon (pl. Facebook) is
elküldhető mindazoknak az elnökségi tagoknak, akik ilyen elérhetőségüket megadták az egyesületnek.
A meghívót legalább 8 nappal az elnökségi ülés előtt kell kiküldeni Feladata és hatásköre:
a) saját tagjai közül az elnök és az elnökhelyettes megválasztása
b) az egyesület tevékenységének irányítása
c) a közgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
d) az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves
program, munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása;
e) az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése;
f) szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és
beszámoltatása;
g) fegyelmi jogkör gyakorlása;
h) a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztályok
tisztségviselőinek, tagjainak 4 évre szóló, illetőleg a következő
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

vezetőségválasztó közgyűlésig szóló megbízása, valamint a megbízások
visszavonása;
(törölve);
(törölve);
(törölve)
folyamatos kapcsolattartás az egyesület oktató, nevelő munkájához, eredményes
működéséhez szükséges feltételeket biztosító szponzorokkal.
az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilvántartása;
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele

Az egyesület elnöke
34. Feladata és hatásköre:
a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet;
b) irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét;
c) irányítja az egyesület gazdálkodását, ellenőrzési és utalványozási jogot gyakorol;
d) a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint munkáltatói jogkört
gyakorol;
e) intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy az egyesület elnöksége által hatáskörébe utalt
ügyekben.
Az egyesület elnöke feladatát és hatáskörét az elnökség jóváhagyásával teljes egészében, vagy
meghatározott területenként átruházhatja az elnökhelyettesre.
A sportklub ügyvezető elnöke (törölve)
Az egyesület tiszteletbeli elnöke
35. Az egyesület tiszteletbeli elnököt választhat, aki az elnökségnek nem tagja, azonban annak üléseiről
értesíteni kell, és azokon tanácskozási joggal részt vehet.
Az egyesület elnökhelyettese
36. Feladat és hatáskörük:
Az egyesület elnökhelyettese az elnök távollétében, vagy akadályozatás esetén
megbízás (felhatalmazás) alapján teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki
hatáskörbe tartozó feladatokat is, illetve képviseli az egyesületet. Az elnökhelyettes
konkrét feladatait, illetve munkakörét és munkavégzése hatáskörét az egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
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Az elnökség tagja
37. Jogai, kötelességei és felelőssége:
a) rendszeresen és tevékenyen részt vesz
- az egyesület feladatainak meghatározásában, azok megvalósításában;
- a határozatok előkészítésében és meghozatalában;
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv
utasításainak, a vonatkozó törvényekben foglaltaknak végrehajtásában, illetőleg
a végrehajtás ellenőrzésében.
b) jogosult és köteles figyelemmel kísérni az egyesületet érintő körülményeket és az
azokkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait az elnökség elé terjeszteni;
c) felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi
határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt
egyértelműen írásban kinyilvánította.
Az elnökséget, annak tagjait, vagy az elnököt az egyesület közgyűlése visszahívhatja, ha tevékenységük
az egyesületnek kárt okoz.
Az elnökség, annak tagjai, vagy az elnök a tisztségéről bármikor lemondhat, de legkésőbb ezzel egyidejűleg
meg kell tennie a lépéseket az utód megválasztása érdekében.
A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Lakos András
Mezei Katalin
Szolga Balázs János
38. A felügyelő bizottsági ülésre a meghívó e-mailen vagy más megfelelő (vagyis az elküldést és az átvételt
visszaigazoló) elektronikus módon (pl. Facebook) is elküldhető mindazoknak a felügyelő bizottsági
tagoknak, akik ilyen elérhetőségüket megadták az egyesületnek. A meghívót legalább 8 nappal a
felügyelő bizottsági ülés előtt kell kiküldeni Feladata és hatásköre:
a) az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének folyamatos (jóváhagyott
munkaterv szerinti) ellenőrzése, illetve esetenkénti vizsgálata;
b) a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának, betartatásának ellenőrzése;
c) a tagsági díj fizetésének ellenőrzése;
d) az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
A felügyelő bizottság tevékenységéért a közgyűlés felelős és annak beszámolni tartozik. A
felügyelő bizottságnak nem lehet tagja az, aki az egyesület elnökségének tagja, aki az egyesület
alkalmazottja, vagy az egyesületben gazdasági feladatokat lát el. A felügyelő bizottság tagja az
a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a
jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelőbizottság
munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelő bizottság
észrevételeiről, javaslatairól az egyesület elnökségét, szükség esetén a felügyelő (ellenőrző)
szervet tájékoztatja.
39. Egyéb bizottságok
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Az egyesületben a fegyelmi ügyek intézésére Fegyelmi Bizottság működhet.
Működésére a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései, valamint az érvényben lévő
jogszabályok az irányadók. A bizottságot az elnökség hozza létre. Az elnökség az
egyesület működésének eredményessége érdekében más bizottságot is létrehozhat.
40. A szakosztályok
a) az egyesületben sportáganként szakosztályok működhetnek, munkájukat a
szakosztály vezetőség irányítja, mely az elnökségnek számol be
tevékenységéről;
b) a szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, a versenyeken, mérkőzéseken való
részvétel szervezése, a versenyek és mérkőzések rendezése, ezen túlmenően a
hatáskörébe utalt feladatok ellátása;
c) a szakosztály vezetőség tisztségviselőit (elnök, elnökhelyettes, vezető, vezető
helyettes, technikai vezető, ifjúsági megbízott, stb.) és egyéb tagjait egy
választási ciklusra az elnökség bízza meg;
d) a szakosztály közreműködik az ifjúsági és lakossági szabadidősporttal
kapcsolatos feladatok megvalósításában is.
A szakosztályvezetők az elnökség által meghatározott időszakonként kötelező egyeztetést tartanak az
elnökkel. Amelyik szakosztályvezető igazolatlan módon elmulaszt két, egymás követő egyeztetést, annak
leváltására további indokok nélkül jogosult az elnökség, valamint az éves támogatást megvonhatja, vagy
a szakosztályt megszüntetheti.
Két közgyűlés közötti időszakban szakosztályok létesítéséről és megszüntetéséről az elnökség dönt, a
szakosztályok változását a következő közgyűlés hagyja jóvá (amennyiben nem fogadja el az elnökség
döntését, akkor a létesített szakosztály automatikusan megszűnik, a megszüntetett szakosztály
automatikusan újraéled – amennyiben elfogadja, akkor átvezeti az alapszabályban a változást).
A szakosztálynak a névhasználatában és megjelenésében képviselnie kell az egyesület hagyományait,
színeit, logóját és tradícióját. A szakosztálynak kötelező éves tervet készítenie minden naptári év
szeptember 20.-áig (amelyben szerepelteti a programtervet és a költségvetést), és ezt beterjesztenie az
elnökséghez.
Az egyesület szakosztályai az olimpiai sportágakban működnek, többek között vízilabda, kosárlabda,
torna, lovaglás, karate, futsal, labdarúgás, tájfutás, tenisz.
41. Egyéb szervek
Az egyesület elnöksége sportáganként szakcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű
utánpótlás nevelést, továbbképzéseket és tanfolyamokat szervezhet, valamint
gyermek, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozásokat alakíthat ki. Az
egyesület az operatív feladatok ellátására, az ügyintézés lebonyolítására apparátust
hozhat létre.
42. A szabadidő- és tömegsport
(hatályon kívül)

VII.
AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE
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43.
44.

Az egyesület önálló jogi személy, melyet az egyesület elnöke képvisel. E jogkört
esetenként vagy valamely ügynek meghatározott csoportjára nézve az elnökség,
vagy az elnök más személyre is átruházhatja.
Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.
VIII.

AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA
45. Az egyesület bevételei
a) tagsági díjak;
b) pártoló tagsági díjak;
c) jogi és természetes személyek anyagi támogatásai;
d) állami és társadalmi szervek, szervezetek támogatásai;
e) külföldi (nemzetközi) szervek, szervezetek támogatásai;
f) rendezvények és bérleti díjak bevételei;
g) egyéb bevételek:
- tanfolyamok;
- napközis táborok;
- reklám és hirdetési tevékenység;
- sportszerek, eszközök eladása;
- nevelési költségtérítés;
- stb.
46.
évtől.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, a költségvetési év eltérhet a naptári

47.

Az egyesület – céljainak megvalósítása, illetve működési feltételeinek biztosítása
érdekében – gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület az
egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

48.

Az egyesület esetleges tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat
kötelesek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok vagyonukkal nem felelnek. Az
egyesület a vagyonát a céljának megfelelően használhatja, a vagyonát nem oszthatja fel a tagjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

49.

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha az egyesület megvalósította a célját vagy az egyesület
céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy az egyesület tagjainak
száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. Az egyesület megszűnése esetén
vagyonáról vagy az Alapszabály, vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon
hovafordításáról sem az Alapszabály, sem pedig a közgyűlés nem rendelkezett,
továbbá
- ha az egyesület feloszlatással szűnt meg,
- ha a Fővárosi Törvényszék a megszűnését állapítja meg,
vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül.
IX.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
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50.

Az egyesület működését az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a
szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, de az Alapszabályban
egyértelműen nem szabályozott alapvető kérdéseket a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell meghatározni.

51.

A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az egyesület
Alapszabályában foglaltakkal.
X.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
52.

Az egyesület megszűnik, ha
a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
b) a Fővárosi Törvényszék feloszlatja;
c) más sportklubbal (sportegyesülettel) egyesül;
d) felügyelő szerve megállapítja megszűnését.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 2011. évi
CLXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Utoljára módosítva és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: Budapest, 2014.
november 30.

…………………………………………
Jusztin Ádám
elnök
Alulírott, Jusztin Ádám, mint a MACCABI Vívó és Atlétikai Club elnöke, igazolom, hogy
az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások
alapján hatályos tartalmának.
…………………..
Jusztin Ádám
elnök
Ellenjegyzem:
dr. Nagy Zsigmond ügyvéd
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 27.
Budapest, 2014. november 30.

